
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 
และรำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 



 
  

 

 

 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ         
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ  (“ขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทัยูนิค”) และ
ของเฉพาะบริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส  2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและ
บญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  
ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถให้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
โดยท่ีขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไป ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 1 เร่ิมตั้งแต่ตน้ปี 2563 การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจระดบัประเทศและระดบัโลก ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษทัยูนิค อย่างไรก็ตาม ผลท่ีสุดในเร่ืองดงักล่าวไม่สามารถทราบไดใ้นปัจจุบนั และ
ผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัยนิูคไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี 
 
 
(นางสาววลีรัตน์  อคัรศรีสวสัด์ิ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4411 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที่ 14 สิงหาคม 2564 



 

 

 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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1. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลและหลักกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 
บริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) และบริษทั บริษทัย่อยและกำรด ำเนินงำนร่วมกนั (รวมกนัเรียกว่ำ 
“กลุ่มบริษทัยูนิค”) ได้จดัท ำบัญชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบำทและเป็นภำษำไทยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   ทั้งน้ี  งบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลมีวตัถุประสงค์ท่ีจดัท ำขึ้นเพ่ือแสดงฐำนะกำรเงิน  ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เท่ำนั้น    
 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 โดยเน้นกำรให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ  เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ำซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ ดงันั้น งบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลน้ีควรตอ้งอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 
เพื่อควำมสะดวกของผู้อ่ำนงบกำรเงิน  กลุ่มบริษัทยูนิคได้จัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษขึ้นโดยแปลจำกงบกำรเงิน       
ระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทย ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศเท่ำนั้น 
 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมส ำหรับแต่ละงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 และงบกำรเงินรวมส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ไดร้วมงบกำรเงินของกลุ่มบริษทัยนิูคดงัน้ี 
 

 สัดส่วน (ร้อยละ) 
    วนัท่ี 30  วนัท่ี 31   วนัท่ี 30 
  ลกัษณะธุรกิจ  มิถุนำยน 2564  ธนัวำคม 2563  มิถุนำยน 2563 

บริษัทย่อย         
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์
จ ำกดั 

 กำรรับเหมำก่อสร้ำง กำรพฒันำ
ท่ีดินและก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์
เพื่อขำย 

 99.99  99.99  99.99 

         
บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ ยคูิว-เอสอำร์ซี จ ำกดั  เพื่อประมูลงำนในอนำคต  จนถึง

ปัจจุบนั บริษทัยงัไม่ไดเ้ร่ิมด ำเนิน
พำณิชยกิจใด ๆ  

 89.99        89.99  89.99 

         
บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จ ำกดั  ให้บริกำรเช่ำเคร่ืองจกัร  99.99  99.99  99.99 
         
บริษทั ยนิูค ฟำวน์เดชัน่ จ ำกดั  ผลิตวสัดุเพือ่ใชใ้นกำรก่อสร้ำง  99.99  99.99  99.99 
         
บริษทั ยนิูค ทนัเนลลิ่ง จ ำกดั  กำรรับเหมำก่อสร้ำง  99.99  99.99  99.99 
         
บริษทั ยนิูค บิลท ์จ ำกดั  ให้บริกำรเก่ียวกบังำนรับเหมำ

ก่อสร้ำงอำคำร   
 99.99  99.99  99.99 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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 สัดส่วน (ร้อยละ) 

    วนัท่ี 30  วนัท่ี 31   วนัท่ี 30 
  ลกัษณะธุรกิจ  มิถุนำยน 2564  ธนัวำคม 2563  มิถุนำยน 2563 

         
บริษทั ยนิูค ซิสเท็ม จ ำกดั  ให้บริกำรเก่ียวกบังำนระบบ

สำธำรณูปโภค   
 99.99  99.99  99.99 

         
บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จ ำกดั  ให้บริกำรโรงหล่องำนคอนกรีต

และคอนกรีตส ำเร็จรูป   
 99.99  99.99  99.99 

         
บริษทั ยนิูค เมทลั จ ำกดั  ให้บริกำรเก่ียวกบังำนเช่ือม กลึง 

และงำนเหลก็ 
 99.97  99.97  99.97 

         
บริษทั ยนิูค แพรคติกำ้ จ ำกดั  ให้บริกำรงำนติดตั้งประกอบ  99.97  99.97  99.97 
         
บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จ ำกดั  ให้บริกำรส ำรวจ รังวดั วำงผงัและ

ท ำระดบั 
 99.97  99.97  99.97 

         
บริษทั ยนิูค อีควิปเมน้ท ์เซอร์วิส จ ำกดั  ให้บริกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ

เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
 99.97  99.97  99.97 

         
บริษทั ซนั เทคโนโลยี แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั  เพื่อประมูลงำนในอนำคต  จนถึง

ปัจจุบนั บริษทัยงัไม่ไดเ้ร่ิมด ำเนิน
พำณิชยกิจใด ๆ 

 99.99  99.99  99.99 

         
กำรด ำเนินงำนร่วมกัน         
Chun Wo Construction & Engineering Co., Ltd. 
และบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ 
จ ำกดั (มหำชน) (ช่ือตำมท่ีจดทะเบียน “กิจกำร
ร่วมคำ้  ยนิูค ชุนโว”) 

 กำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำร
ระบบรถไฟชำนเมือง (สำยสีแดง) 
ช่วงบำงซ่ือ-ตลิ่งชนั กบักำรรถไฟ
แห่งประเทศไทย จดทะเบียนเลิก
กิจกำรกบักรมสรรพำกรเมื่อวนัท่ี 
31 สิงหำคม 2563 

            -             -  85.00 

         
Sinohydro Corporation Limited และบริษทั ยนิูค 
เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
(ช่ือตำมท่ีจดทะเบียน “กิจกำรร่วมคำ้ เอสเอช -        
ยเูอน็”) 

 กำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรระบบ
รถไฟฟ้ำเตำปูน-ท่ำพระ (สำยสีน ้ำ
เงิน) ช่วงหวัล ำโพง-บำงแค และช่วง
บำงซ่ือ-ท่ำพระ (สัญญำท่ี 3) กบักำร
รถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย 

 50.00  50.00  50.00 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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 สัดส่วน (ร้อยละ) 
    วนัท่ี 30  วนัท่ี 31   วนัท่ี 30 
  ลกัษณะธุรกิจ  มิถุนำยน 2564  ธนัวำคม 2563  มิถุนำยน 2563 

         
บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ 
จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั  ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง 
แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  (ช่ือตำมท่ี
จดทะเบียน “กิจกำรร่วมคำ้ เอส ย”ู) 

 กำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำร
ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพ 
(สำยสีแดง) สัญญำท่ี 1 งำนโยธำ
ส ำหรับสถำนีกลำงบำงซ่ือและศูนย์
ซ่อมบ ำรุงกบักำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

 40.00  40.00  40.00 

         
Sinohydro Corporation Limited, China Harbour 
Engineering Company Limited และบริษทั ยนิูค     
เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
(ช่ือตำมท่ีจดทะเบียน “กิจกำรร่วมคำ้ UN-SH-CH”) 

 กำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำร
ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพ 
สำยสีเขียว (เหนือ) สัญญำท่ี 2 กำร
ก่อสร้ำงงำนโยธำ ช่วงสะพำน
ใหม่-คูคต กบักำรรถไฟฟ้ำขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย 

 50.00  50.00  50.00 

         
บริษทั อสิตำกิจ จ ำกดั และบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง 
แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (ช่ือตำมท่ี               
จดทะเบียน “กิจกำรร่วมคำ้ ยเูอ”) 

 กำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรถนน
ต่อเช่ือมถนนรำชพฤกษ-์ถนน
กำญจนำภิเษก (แนวเหนือ - ใต)้  
- ตอน NS1 
- ตอน NS2 
- ตอน NS3 
- ตอน CD Road 
กบักรมทำงหลวงชนบท 

  
 
 

40.00 
50.00 
50.00 
30.00 

  
 
 

40.00 
50.00 
50.00 
30.00 

  
 
 

40.00 
50.00 
50.00 
30.00 

         
บริษทั อสิตำกิจ จ ำกดั และบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง 
แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (ช่ือตำมท่ี              
จดทะเบียน “กิจกำรร่วมคำ้ ยนิูค - อสิตำกิจ”) 

 จนถึงปัจจุบนั กิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว
ยงัไม่เร่ิมด ำเนินกำรใด ๆ 

 50.00  50.00  50.00 

         
Sinohydro Corporation Limited และบริษทั ยนิูค       
เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)      
(ช่ือตำมท่ีจดทะเบียน “กิจกำรร่วมคำ้ ยูเอน็ - เอส
เอช”) 

 กำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรระบบ
ขนส่งมวลชน โครงกำรรถไฟทำงคู่ 
ช่วงลพบุรี - ปำกน ้ำโพ สัญญำท่ี 1 
ช่วงบำ้นกลบั - โคกกระเทียม (ทำง
รถไฟยกระดบั) กบักำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

 51.00  51.00  51.00 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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 สัดส่วน (ร้อยละ) 
    วนัท่ี 30  วนัท่ี 31   วนัท่ี 30 
  ลกัษณะธุรกิจ  มิถุนำยน 2564  ธนัวำคม 2563  มิถุนำยน 2563 

         
บริษทั บอมบำร์ดิเอร์ ทรำนสปอร์เทชัน่ ซิกแนล 
(ประเทศไทย) จ ำกดั และบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง 
แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (ช่ือตำมท่ีจด
ทะเบียน “กิจกำรร่วมคำ้ บีที - ยเูอน็ (BT – UN 
Consortium)”) 

 กำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรจดัหำ
และติดตั้งระบบอำณัติสัญญำณและ
โทรคมนำคม ในโครงกำรก่อสร้ำง
รถไฟทำงคู่ ช่วงลพบุรี - ปำกน ้ำโพ 

 62.59  62.59  62.59 

         
บริษทั อสิตำกิจ จ ำกดั และบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง 
แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (ช่ือตำมท่ี              
จดทะเบียน “กิจกำรร่วมคำ้ ยเูอน็ - เอเอส”) 

 กำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรขดุ
คลองระบำยน ้ำหลำกพร้อมอำคำร
ประกอบ สัญญำท่ี 1 โครงกำรคลอง
ระบำยน ้ำหลำกบำงบำล - บำงไทร 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ กบักรม
ชลประทำน 

 70.00  70.00             - 

                                                                                                                                                                                                                         
บริษทั อสิตำกิจ จ ำกดั และบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง 
แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (ช่ือตำมท่ี              
จดทะเบียน “กิจกำรร่วมคำ้ ยเูอน็ - เอเอสที”) 

 กำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรเปลี่ยน
ระบบสำยไฟฟ้ำอำกำศเป็น
สำยไฟฟ้ำใตดิ้น โครงกำรส่วนต่อ
ขยำยตำมแนวรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง 
ถนนกรุงเทพฯ – นนทบุรี กบักำร
ไฟฟ้ำนครหลวง 

 70.00  70.00             - 

 
รำยกำรบญัชีระหว่ำงกลุ่มบริษทัยนิูคท่ีมีนยัส ำคญัไดถู้กตดับญัชีออกจำกงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมน้ีแลว้ 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ยอดคงเหลือของกำรด ำเนินงำนร่วมกนัท่ีรวมอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มีดงัน้ี 
 
 พนับำท 
 30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 
สินทรัพยห์มุนเวียน 9,611,163  8,706,438 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,764  3,428 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 456,892  388,831 
หน้ีสินหมุนเวียน 2,862,470  2,348,612 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 5,989  5,982 
 
รำยกำรของกำรด ำเนินงำนร่วมกนัท่ีรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับแต่ละงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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 พนับำท 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 มิถุนำยน  วนัที่ 30 มิถุนำยน 
 2564  2563  2564  2563 
รำยได ้ 1,313,228  689,973  2,273,604  1,717,259 
ค่ำใชจ่้ำย 127,919  36,148  237,862  84,646 
 
สถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 
 
เม่ือวนัท่ี 11 มีนำคม 2563 องค์กำรอนำมยัโลกไดป้ระกำศว่ำกำรระบำดของไวรัสโคโรนำ (“โควิด-19”) เป็นกำรระบำดขนำดใหญ่ท่ีเป็นท่ี
ทรำบกนัว่ำไดร้ะบำดไปทัว่โลกอย่ำงรวดเร็ว กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ส่งผลให้มีกำรจ ำกดักำรเดินทำง กำรปิดเมืองและกำรออกมำตรกำร
ป้องกนัล่วงหน้ำในหลำยประเทศ ภำวะฉุกเฉินของกำรแพร่ระบำดโควิด -19 ตั้งแต่ตน้ปี 2563 ท ำให้เกิดควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจอย่ำง
มำกในประเทศไทยและตลำดกำรคำ้ท่ีบริษทัไดด้ ำเนินธุรกิจ  
 
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษทัยูนิคไม่สำมำรถประมำณผลกระทบทำงดำ้นกำรเงินจำกโควิด-19 ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลส ำหรับงวดสำม
เดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 เพื่อเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลได้อย่ำงสมเหตุสมผล เน่ืองจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ยงัคงเป็นไปอยำ่งต่อเน่ืองและยงัมีควำมไม่แน่นอนจำกผลของเหตุกำรณ์ดงักล่ำวในปัจจุบนั อยำ่งไร
ก็ตำม เป็นท่ีแน่นอนว่ำมำตรกำรต่ำง ๆ ท่ีประเทศไทยและทัว่โลกออกมำเพ่ือยบัยั้งกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 มีผลกระทบต่อรำยไดแ้ละกำร
ด ำเนินงำนในอนำคตของกลุ่มบริษทัยูนิค กลุ่มบริษทัยนิูคจะคอยติดตำมผลกระทบของโควิด-19 ท่ีมีต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนใน
อนำคตของกลุ่มบริษทัยูนิคอย่ำงต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัยูนิคจะยงัคงจดัให้มีมำตรกำรท่ีเหมำะสมและทันกำรเพื่อลดผลกระทบของกำรแพร่
ระบำดโควิด-19 ต่อกำรด ำเนินงำนในอนำคตของกลุ่มบริษทัยนิูค 
 
2. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 
กลุ่มบริษทัยูนิคไดใ้ช้นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัในงบกำรเงินระหว่ำงกำลส ำหรับแต่ละงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2564 และ 2563 เช่นเดียวกบัท่ีใชส้ ำหรับงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  
 
ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัยูนิคไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวน
หลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัยนิูค 
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3. กำรประมำณกำรและกำรใช้ดุลยพินิจ 
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ี ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจกำรประมำณและขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนด
นโยบำยกำรบญัชีและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณไว ้
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรไดมี้กำรใชดุ้ลยพินิจอยำ่งมีนยัส ำคญัในกำรถือปฏิบติัตำมนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทัยูนิค 
และแหล่งขอ้มูลส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรซ่ึงถือปฏิบติั เช่นเดียวกนัในกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 
 
4. รำยกำรบัญชีกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 
ส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้น 
และ/หรือ กำรเป็นกรรมกำรร่วมกนั งบกำรเงินน้ีไดร้วมผลของรำยกำรดงักล่ำว 
 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบำยไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ขำยสินทรัพยถ์ำวร  รำคำใกลเ้คียงกบัรำคำตลำด 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์  ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยไดบ้ริกำรอื่น  ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
ขำยวสัดุก่อสร้ำงและวสัดุส้ินเปลือง  ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือวสัดุก่อสร้ำงและวสัดุส้ินเปลือง  ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิมและตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำแรงจำ้งเหมำ  ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิมและตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร  ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำน ้ำมนัและค่ำบริกำร  ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิมและใกลเ้คียงกบัรำคำท่ีซ้ือจำกบุคคลภำยนอก 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร  ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรสรรหำ  
 
รำยกำรซ่ึงมีสำระส ำคญัท่ีเกิดขึ้นกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับแต่ละงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
   พนับำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ควำมสัมพนัธ์  2564  2563  2564  2563 
          
รำยได้อ่ืน          
บริษทั ยนิูค ฟำวน์เดชัน่ จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  54  1,258 
          
บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  1,721  675 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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   พนับำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ควำมสัมพนัธ์  2564  2563  2564  2563 
          
บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  10,287  25,128 
          
บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  121  1,953 
          
บริษทั ยนิูค แพรคติกำ้ จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  2,964  2,156 
          
บริษทั ยนิูค เมทลั จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  1,020  2,755 
          
บริษทั ยนิูค อีควิปเมน้ท ์เซอร์วิส จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  501  121 
          
บริษทั ยนิูค บิลท ์จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  861  2,406 
          
บริษทั ยนิูค ซิสเท็ม จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  10  527 
          
บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  44  97 
          
บริษทั อสิตำกิจ จ ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  7  -  7  - 
          
ต้นทุนค่ำก่อสร้ำง          
บริษทั ยนิูค ฟำวน์เดชัน่ จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  9,602  51,644 
          
บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  93,593  62,572 
          
บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  98,682  100,647 
          
บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  202,106  297,455 
          
บริษทั ยนิูค ซิสเท็ม จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  7,272  20,730 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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   พนับำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ควำมสัมพนัธ์  2564  2563  2564  2563 
          
บริษทั ยนิูค บิลท ์จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  21,410  31,800 
          
บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  14,886  20,107 
          
บริษทั ยนิูค แพรคติกำ้ จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  121,889  149,656 
          
บริษทั ยนิูค เมทลั จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  57,734  75,249 
          
บริษทั อสิตำกิจ จ ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  75,261  -  75,261  - 
          
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน          
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์          
ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  3,369  3,254 
          
บริษทั อสิตำกิจ จ ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  268  42  268  42 
          
ค่ำเบีย้ประกันภัย          
บริษทั ไทยศรีประกนัภยั  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
จ ำกดั (มหำชน) (กรรมกำรร่วมกนั)  5,233  5,158  2,614  2,928 
 
ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหำรส ำหรับแต่ละงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ประเภทของค่ำตอบแทน  2564  2563  2564  2563 
เงินเดือน   5,920  6,522  5,920  6,522 
ผลประโยชน์พนกังำนเม่ือเกษียณอำยุ  160  191  160  191 
เบ้ียประชุม  375  400  375  400 
เงินสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส่วนของบริษทั  98  110  98  110 
อื่น ๆ  961  1,000  961  1,000 
รวม  7,514  8,223  7,514  8,223 

 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

19 

 
รำยกำรซ่ึงมีสำระส ำคญัท่ีเกิดขึ้นกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
   พนับำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ควำมสัมพนัธ์  2564  2563  2564  2563 
          
รำยได้บริกำรอ่ืน          
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์          
ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  -  52,826 
          
รำยได้อ่ืน          
บริษทั ยนิูค ฟำวน์เดชัน่ จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  163  2,348 
          
บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  2,626  1,118 
          
บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  22,908  56,012 
          
บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  329  4,470 
          
บริษทั ยนิูค แพรคติกำ้ จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  5,662  4,910 
          
บริษทั ยนิูค เมทลั จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  2,303  6,287 
          
บริษทั ยนิูค อีควิปเมน้ท ์เซอร์วิส จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  857  331 
          
บริษทั ยนิูค บิลท ์จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  1,306  5,094 
          
บริษทั ยนิูค ซิสเท็ม จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  89  1,063 
          
บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  139  199 
          
บริษทั อสิตำกิจ จ ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  32  -  23  - 
 
 
 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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   พนับำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ควำมสัมพนัธ์  2564  2563  2564  2563 
          
ต้นทุนค่ำก่อสร้ำง          
บริษทั ยนิูค ฟำวน์เดชัน่ จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  14,587  133,146 
          
บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  167,127  111,184 
          
บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  216,794  262,444 
          
บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  447,417  720,002 
          
บริษทั ยนิูค ซิสเท็ม จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  20,955  30,426 
          
บริษทั ยนิูค บิลท ์จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  48,966  89,236 
          
บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  30,542  43,937 
          
บริษทั ยนิูค แพรคติกำ้ จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  253,095  325,480 
          
บริษทั ยนิูค เมทลั จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  125,879  157,812 
          
บริษทั อสิตำกิจ จ ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  117,457  -  117,457  - 
          
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน          
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์          
ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ำกดั บริษทัยอ่ย  -  -  6,575  6,423 
          
บริษทั อสิตำกิจ จ ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  268  169  268  169 
          
ค่ำเบีย้ประกันภัย          
บริษทั ไทยศรีประกนัภยั  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
จ ำกดั (มหำชน) (กรรมกำรร่วมกนั)  9,740  11,412  4,709  6,556 
 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหำรส ำหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ประเภทของค่ำตอบแทน  2564  2563  2564  2563 
เงินเดือน   11,916  13,045  11,916  13,045 
ผลประโยชน์พนกังำนเม่ือเกษียณอำยุ  320  383  320  383 
เบ้ียประชุม  750  700  750  700 
เงินสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส่วนของบริษทั  197  219  197  219 
อื่น ๆ  1,874  1,997  1,874  1,997 
รวม  15,057  16,344  15,057  16,344 

 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ยอดคงเหลือกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ ณ     ยอดคงเหลือ ณ  
 31 ธนัวำคม 2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  30 มิถุนำยน 2564 
ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน        
บริษทั อสิตำกิจ จ ำกดั 8,012  34  108  7,938 

        
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ        
บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 14,078  5,503  9,740  9,841 
บริษทั อสิตำกิจ จ ำกดั -   307  129  178 
รวม 14,078  5,810  9,869  10,019 

        
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
บริษทั อสิตำกิจ จ ำกดั 96,271  125,679  179,818  42,132 

        
เงินทดรองจำก        
บริษทั อสิตำกิจ จ ำกดั 15,549  123,168  15,549  123,168 

        
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (รวมในหนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน)        
บริษทั อสิตำกิจ จ ำกดั 40  268  79  229 

 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ ณ       ยอดคงเหลือ ณ 
 31 ธนัวำคม 2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  30 มิถุนำยน 2564 
        
ลูกหนีก้ำรค้ำ         
บริษทั ยนิูค ฟำวน์เดชัน่ จ ำกดั 86,762  -   86,762  -  
        
ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน        
บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จ ำกดั 5,943  2,809  444  8,308 
บริษทั ยนิูค บิลท ์จ ำกดั 33,903  1,398  -   35,301 
บริษทั ยนิูค เมทลั จ ำกดั 25,609  2,465  -   28,074 
บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จ ำกดั 436,234  24,512  160,882  299,864 
บริษทั ยนิูค ฟำวน์เดชัน่ จ ำกดั 10,952  174  6,836  4,290 
บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จ ำกดั 11,062  353  10,475  940 
บริษทั ยนิูค แพรคติกำ้ จ ำกดั 628,395  6,059  112,682  521,772 
บริษทั ยนิูค อีควิปเมน้ท ์เซอร์วิส จ ำกดั 13,172  917  -   14,089 
บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จ ำกดั 538  148  -   686 
บริษทั ยนิูค ซิสเท็ม จ ำกดั 1,472  95  -   1,567 
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ำกดั 53,951  -   2,057  51,894 
บริษทั อสิตำกิจ จ ำกดั 10  25  30  5 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 1,221,241  38,955  293,406  966,790 
รวม 1,308,003  38,955  380,168  966,790 

        
เงินทดรองแก่        
บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จ ำกดั 378,719  65,130  100,265  343,584 
บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จ ำกดั 223,157  217,656  10,595  430,218 
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ำกดั 83,563  23,957  3,293  104,227 
บริษทั ยนิูค อีควิปเมน้ท ์เซอร์วิส จ ำกดั 66,957  500  -   67,457 
บริษทั ยนิูค ฟำวน์เดชัน่ จ ำกดั 23,518  176,832  20,001  180,349 
รวม 775,914  484,07  134,154  1,125,835 

        
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ        
บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 8,361  3,995  4,709  7,647 
บริษทั อสิตำกิจ จ ำกดั -   307  129  178 
รวม 8,361  4,302  4,838  7,825 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ ณ       ยอดคงเหลือ ณ 
 31 ธนัวำคม 2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  30 มิถุนำยน 2564 
        
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
บริษทั ยนิูค ฟำวน์เดชัน่ จ ำกดั 646,972  14,196  185,013  476,155 
บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จ ำกดั 432,044  167,127  27,404  571,767 
บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จ ำกดั 1,169,301  216,211  138,173  1,247,339 
บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จ ำกดั 2,003,313  444,268  556,467  1,891,114 
บริษทั ยนิูค บิลท ์จ ำกดั 1,303,654  48,966  32,408  1,320,212 
บริษทั ยนิูค ซิสเท็ม จ ำกดั 278,737  20,955  12,500  287,192 
บริษทั ยนิูค เมทลั จ ำกดั 2,509,684  125,879  62,499  2,573,064 
บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จ ำกดั 226,064  30,542  21,463  235,143 
บริษทั ยนิูค แพรคติกำ้ จ ำกดั 929,194  253,095  302,652  879,637 
บริษทั อสิตำกิจ จ ำกดั 96,271  125,679  179,818  42,132 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ 9,595,234  1,446,918  1,518,397  9,523,755 
หกั เงินทดรอง (8,241,574)  (162,410)  (205,005)  (8,198,979) 
สุทธิ 1,353,660  1,284,508  1,313,392  1,324,776 
        
เจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน        
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ำกดั 131  6,631  6,453  309 
บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จ ำกดั 6,466  624  5,668  1,422 
บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จ ำกดั 3,672  3,369  72  6,969 
บริษทั ยนิูค ฟำวน์เดชัน่ จ ำกดั 12,051  2,132  1,594  12,589 
บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จ ำกดั 664  -   -   664 
บริษทั ยนิูค บิลท ์จ ำกดั 45  -   -   45 
รวมเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น 23,029  12,756  13,787  21,998 
รวม 1,376,689  1,297,264  1,327,179  1,346,774 

        
เงินทดรองจำก        
บริษทั ซนั เทคโนโลยี แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั 24,456  -   29  24,427 
บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จ ำกดั 5,270  -   -   5,270 
บริษทั อสิตำกิจ จ ำกดั 15,549  123,168  15,549  123,168 
รวม 45,275  123,168  15,578  152,865 

        
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (รวมในหนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน)        
บริษทั อสิตำกิจ จ ำกดั 40  268  79  229 
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5. เงินลงทุนระยะส้ัน 
 
 พนับำท 
 อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนำยน 

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
 30 มิถุนำยน 

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
 30 มิถุนำยน 

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
            
เงินลงทุนในเงินฝำกประจ ำ 0.250  0.250  1  1  -  - 

 
6. ลูกหนีก้ำรค้ำ ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน เจ้ำหนีก้ำรค้ำ เจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืนและตั๋วเงินจ่ำย - สุทธิ 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม 
 2564  2563  2564  2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้        
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -             -             -   86,762 
- บริษทัอื่น 3,619,083  3,008,602  3,619,083  3,008,602 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 3,619,083  3,008,602  3,619,083  3,095,364 
หกั เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ (151,894)  (86,282)  (151,894)  (86,282) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 3,467,189  2,922,320  3,467,189  3,009,082 
        
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น        
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,938  8,012  966,790  1,221,241 
- บริษทัอื่น 55,193  57,204  32,736  34,540 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 63,131  65,216  999,526  1,255,781 
หกั  ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (16,310)  (11,950)  (13,310)  (11,950) 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 46,821  53,266  986,216  1,243,831 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 3,514,010  2,975,586  4,453,405  4,252,913 

        
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นในระหว่ำงงวด 4,360      -  1,360      - 
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กำรวิเครำะห์อำยลุูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนำยน

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
 30 มิถุนำยน

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 

• อยูใ่นก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระหน้ี 1,416,720  765,706  1,703,424  957,887 

• คำ้งช ำระเกินก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระหน้ี        
       - นอ้ยกว่ำ 3 เดือน 4,224  339,934  20,236  359,338 
       - มำกกว่ำ 3 เดือนถึง 6 เดือน 1,487  5,414  15,696  35,593 
       - มำกกว่ำ 6 เดือนถึง 12 เดือน 340,364  1,771,157  356,459  1,912,799 
       - มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป 1,919,419  191,607  2,522,794  1,085,528 
รวม 3,682,214  3,073,818  4,618,609  4,351,145 
หกั  เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ (151,894)  (86,282)  (151,894)  (86,282) 
หกั  ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (16,310)  (11,950)  (13,310)  (11,950) 
สุทธิ 3,514,010  2,975,586  4,453,405  4,252,913 

 
ยกเวน้ลูกหน้ีซ่ึงเป็นผูรั้บเหมำท่ีบริษทัตั้งค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นไวจ้ ำนวนเงิน 13.3 ลำ้นบำท และ 12.0 ลำ้นบำท (ของ
กลุ่มบริษทัยนิูคมีจ ำนวนเงิน 16.3 ลำ้นบำท และ 12.0 ลำ้นบำท) ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ตำมล ำดบั  ฝ่ำยบริหำร
เช่ือว่ำจะเก็บหน้ีจำกลูกหน้ีท่ีเหลือทั้งหมดไดเ้ต็มจ ำนวน เน่ืองจำกลูกหน้ีส่วนใหญ่เป็นหน่วยงำนรำชกำรซ่ึงมีควำมแน่นอนอย่ำงมำกท่ีจะเก็บ
เงินไดโ้ดยไม่มีผลขำดทุนท่ีเป็นสำระส ำคญั  
 
กลุ่มบริษทัยนิูคไดแ้สดงยอดลูกหน้ีกำรคำ้สุทธิจำกเงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรรับช ำระเงินค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำ 
 
บริษทัและกลุ่มบริษทัยูนิคได้โอนสิทธิรับเงินค่ำงวดตำมโครงกำรก่อสร้ำงของบริษทัและกลุ่มบริษทัยูนิคเพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือจำก
สถำบนักำรเงินในประเทศหลำยแห่งตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 13 และ 16 
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เจำ้หน้ีกำรคำ้ เจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่นและตัว๋เงินจ่ำย ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนำยน

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
 30 มิถุนำยน

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
เจำ้หน้ีกำรคำ้        
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42,132  96,271  1,324,776  1,353,660 
- บริษทัอื่น 2,763,018  2,448,897  2,370,995  2,026,267 
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -             -   21,998  23,029 
ตัว๋เงินจ่ำย - บริษทัอื่น 2,736,245  3,648,749  2,695,425  3,563,810 
รวม 5,541,395  6,193,917  6,413,194  6,966,766 
หกั เงินจ่ำยล่วงหนำ้แก่ผูรั้บเหมำ (140,725)  (216,842)  (137,332)  (212,879) 
สุทธิ 5,400,670  5,977,075  6,275,862  6,753,887 

 
กลุ่มบริษทัยนิูคไดแ้สดงยอดเจำ้หน้ีกำรคำ้ เจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่นและตัว๋เงินจ่ำยสุทธิจำกเงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผูรั้บเหมำซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขกำร
จ่ำยช ำระเงินค่ำก่อสร้ำง  ตำมเง่ือนไขของสัญญำ กลุ่มบริษทัยนิูคหักเงินประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำจำกผูรั้บเหมำในอตัรำร้อยละต่ำง ๆ กนั
ของมูลค่ำงำนก่อสร้ำงท่ีผูรั้บเหมำเรียกเก็บ โดยกลุ่มบริษทัยนิูคจะคืนเงินประกนัน้ีแก่ผูรั้บเหมำเม่ืองำนนั้น ๆ ไดแ้ลว้เสร็จและผูรั้บเหมำมิได้
ผิดสัญญำขอ้หน่ึงขอ้ใด 
 
7. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนำยน

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
 30 มิถุนำยน 

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง - โครงกำรอสงัหำริมทรัพย ์ 149,443  149,443  149,443  149,443 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง - โครงกำรก่อสร้ำง 272,023  274,055  272,023  274,055 
วสัดุช้ินงำนก่อสร้ำง 1,175,412  1,389,532  1,234,183  1,459,009 
วสัดุก่อสร้ำงและวสัดุส้ินเปลือง 2,686,828  2,685,321  2,353,111  2,305,997 
รวม 4,283,706  4,498,351  4,008,760  4,188,504 
หกั  ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (850)  (850)  (850)  (850) 
สุทธิ 4,282,856  4,497,501  4,007,910  4,187,654 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 งำนระหว่ำงก่อสร้ำงส ำหรับโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์(รวมท่ีดิน) ของบริษทัซ่ึงมี
มูลค่ำตำมบญัชีในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงินรวม 149.4 ลำ้นบำท และโฉนดท่ีดินของบริษทับำงฉบบัไดน้ ำไปจด
จ ำนองเป็นหลกัประกนัเงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 13 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มูลค่ำท่ีดินบนโครงกำรอสังหำริมทรัพยข์องบริษทัซ่ึงมีรำคำทุนจ ำนวนเงิน 149.4      
ลำ้นบำท มีรำคำประเมิน (รำคำตลำดยติุธรรม) ตำมรำยงำนของบริษทัผูป้ระเมินรำคำอิสระ (บริษทั แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จ ำกดั) ลงวนัที่ 28 
ธนัวำคม 2563 เป็นจ ำนวนเงินรวม 176.3 ลำ้นบำท  
 

8. เงินลงทุนในเงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีข้อจ ำกัดในกำรใช้ 
 

บญัชีน้ี ไดแ้ก่ เงินลงทุนในเงินฝำกประจ ำสถำบนักำรเงินของบริษทัและกลุ่มบริษทัยูนิคกบัสถำบนักำรเงินในประเทศบำงแห่ง  ซ่ึงมีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 0.125 ต่อปี ถึงร้อยละ 0.375 ต่อปี และร้อยละ 0.125 ต่อปี ถึงร้อยละ 0.800 ต่อปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 ตำมล ำดบั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัไดน้ ำบญัชีเงินฝำกสถำบนักำรเงินจ ำนวนเงินรวมประมำณ 677.3 ลำ้นบำท และ 
515.6  ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ไปจ ำน ำไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้ ำประกันวงเงินสินเช่ือของสถำบันกำรเงินในประเทศหลำยแห่งตำมท่ีกล่ำวไวใ้น   
หมำยเหตุ 13 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัย่อยได้น ำบญัชีเงินฝำกสถำบนักำรเงินจ ำนวนเงินรวมประมำณ 0.4 ลำ้นบำท ไป
จ ำน ำไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือของสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึงตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 13 
 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 

                  พนับำท  
 ทุนช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน              วิธีรำคำทุน  
           (ลำ้นบำท)               (ร้อยละ)  (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) 
 30 มิถุนำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธนัวำคม 
     2564     2563      2564      2563      2564     2563  
- บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จ ำกดั   400 400 99.99 99.99 400,000 400,000 
- บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ำกดั   550 550 99.99 99.99 338,000 338,000 
- บริษทั ซนั เทคโนโลยี แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั   25 25 99.99 99.99    24,999    24,999 
- บริษทั ยนิูค ฟำวน์เดชัน่ จ ำกดั   20 20 99.99 99.99 20,000 20,000 
- บริษทั ยนิูค ทนัเนลลิ่ง จ ำกดั   20 20 99.99 99.99 20,000 20,000 
- บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จ ำกดั   5 5 99.99 99.99 5,000 5,000 
- บริษทั ยนิูค ซิสเท็ม จ ำกดั   5 5 99.99 99.99 5,000 5,000 
- บริษทั ยนิูค บิลท ์จ ำกดั   5 5 99.99 99.99 5,000 5,000 
- บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ ยคูิว-เอสอำร์ซี จ ำกดั   2 2 89.99 89.99  1,799 1,799 
- บริษทั ยนิูค เมทลั จ ำกดั   1 1 99.97 99.97 1,000 1,000 
- บริษทั ยนิูค แพรคติกำ้ จ ำกดั   1 1 99.97 99.97 1,000 1,000 
- บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จ ำกดั   1 1 99.97 99.97 999 999 
- บริษทั ยนิูค อีควิปเมน้ท ์เซอร์วิส จ ำกดั   1 1 99.97 99.97         999         999 
รวม       823,796 823,796 
หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน       (     1,900) (     1,900) 
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สุทธิ         821,896   821,896 
บริษทัเป็นผูค้  ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 13 และ 16 
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นผูค้  ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 13 และ 16 
 
10. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 8,207,382  5,158,653 
โอนมำจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(หมำยเหตุ 11) 11,101  5,396 
เพ่ิมขึ้น 42,026  10,928 
โอนออกไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(หมำยเหตุ 11) (9,720)  (9,720) 
ลดลง (2,171)  (2,171) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (423,753)  (268,801) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 7,824,865  4,894,285 

 
ท่ีดิน อำคำรและเคร่ืองจกัรของบริษทัซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีรวม 938.8 ลำ้นบำท และ 947.0 ลำ้นบำท (ของกลุ่มบริษทัยนิูคมีมูลค่ำสุทธิตำม
บญัชีรวม 2,872.7 ลำ้นบำท และ 2,971.2 ลำ้นบำท) ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ตำมล ำดบั ได้จ ำนอง/จ ำน ำเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินหลำยแห่งตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 13 และ 16  นอกจำกน้ี กรมธรรม์ประกนัภยัส ำหรับ
เคร่ืองจกัรและอำคำรไดมี้กำรโอนให้แก่ผูใ้ห้กูยื้มเป็นผูรั้บผลประโยชน์ 
 
11. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธิ 
 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 753,946  588,511 
โอนมำจำกท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (หมำยเหตุ 10) 9,720  9,720 
โอนออกไปเป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 10) (11,101)  (5,396) 
เพ่ิมขึ้น 94,987  12,400 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (226,603)  (131,373) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 620,949  473,862 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - สุทธิ 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 12,515  11,696 
เพ่ิมขึ้น 766                         - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (1,062)  (1,019) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 12,219  10,677 
 

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 

 พนับำท 
 อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนำยน 

2564 
 31 ธนัวำคม

2563 
 30 มิถุนำยน 

2564 
 31 ธนัวำคม

2563 
 30 มิถุนำยน 

2564 
 31 ธนัวำคม

2563 
เงินเบิกเกินบญัชี 5.875  5.820 - 5.875  60  23,699  10  78 
หน้ีสินจำกกำรท ำ            
ทรัสตรี์ซีทส์ -  4.000  -  12,803  -  12,803 
ตัว๋เงินจ่ำย 3.750 - 5.820  3.750 - 5.820  9,880,716  8,157,388  9,832,360  8,152,151 
รวม     9,880,776  8,193,890  9,832,370  8,165,032 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัและกลุ่มบริษทัยูนิคมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจำกสถำบนักำรเงินในประเทศหลำยแห่งจ ำนวนเงินรวม 90.0 ลำ้นบำท 
และ 120.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั บริษทัและกลุ่มบริษทัยูนิคมีวงเงินสินเช่ืออื่นจำกสถำบันกำรเงินในประเทศหลำยแห่งจ ำนวนเงินรวม 68,202.0   
ลำ้นบำท และ 70,476.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงค ้ำประกนัดว้ยเงินฝำกสถำบนักำรเงินของบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคจ ำนวนเงินรวม 677.3 ลำ้นบำท 
และ 677.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 8  และกำรโอนสิทธิรับเงินค่ำงวดงำนตำมโครงกำรก่อสร้ำงของบริษทัและกลุ่มบริษทั 
ยูนิคตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 6  งำนระหว่ำงก่อสร้ำง - โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ของบริษทัจ ำนวนเงิน  149.4  ล้ำนบำท ตำมท่ีกล่ำวไวใ้น     
หมำยเหตุ 7  และสินทรัพยถ์ำวรบำงรำยกำรของบริษทัและกลุ่มบริษทัยูนิคตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 10 และค ้ำประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทัและ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 9 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563  บริษทัและกลุ่มบริษทัยูนิคมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจำกสถำบนักำรเงินในประเทศหลำยแห่งจ ำนวนเงินรวม 90.0 
ลำ้นบำท และ 120.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั บริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคมีวงเงินสินเช่ืออื่นจำกสถำบนักำรเงินในประเทศหลำยแห่งจ ำนวนเงิน
รวม 70,673.3 ลำ้นบำท และ 72,547.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงค ้ ำประกนัด้วยเงินฝำกประจ ำของบริษทัและกลุ่มบริษทัยูนิคจ ำนวนเงินรวม 
515.6 ลำ้นบำท และ 516.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 8 และกำรโอนสิทธิรับเงินค่ำงวดงำนตำมโครงกำรก่อสร้ำงของ
บริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 6 งำนระหว่ำงก่อสร้ำง - โครงกำรอสังหำริมทรัพยข์องบริษทัจ ำนวนเงิน 149.4 ลำ้นบำท 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 7 และสินทรัพยถ์ำวรบำงรำยกำรของบริษทัและกลุ่มบริษทัยูนิคตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 10 และค ้ำประกนั
เพ่ิมเติมโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 9 
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ภำยใตเ้ง่ือนไขสัญญำทรัสต์รีซีทส์ กลุ่มบริษทัยูนิคไดรั้บวตัถุดิบและสินทรัพยท่ี์สั่งเขำ้มำโดยกำรใช้เครดิตของสถำบนักำรเงิน ดงันั้น กลุ่ม
บริษทัยนิูคจึงมีภำระผกูพนัต่อสถำบนักำรเงินส ำหรับค่ำวตัถุดิบและสินทรัพยด์งักล่ำวทั้งท่ีเก็บไวห้รือจ ำหน่ำยไป 
14. ประมำณกำรหนีสิ้นหมุนเวียนผลประโยชน์อ่ืนของพนักงำน 
 
ประมำณกำรหน้ีสินหมุนเวียนผลประโยชน์อื่นของพนกังำน ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 
  (พนับำท) 
ประมำณกำรหน้ีสินหมุนเวียนผลประโยชน์อื่นของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  7,759 
ผลประโยชน์จ่ำยระหว่ำงงวด              - 
กลบัรำยกำรผลประโยชน์พนกังำนท่ีไม่ไดใ้ช้              - 
ประมำณกำรหน้ีสินหมุนเวียนผลประโยชน์อื่นของพนกังำน ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564  7,759 

 
15. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 แสดง
ดงัต่อไปน้ี 
 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ภำระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังำนเม่ือเกษียณอำย ุณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 145,881  78,464 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 8,069  3,685 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 705  381 
ผลประโยชน์จ่ำยระหว่ำงงวด (6,667)  (6,667) 
กลบัรำยกำรผลประโยชน์พนกังำนท่ีไม่ไดใ้ช้ (3,903)  (2,714) 
ภำระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังำนเม่ือเกษียณอำย ุณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 144,085  73,149 

 
จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับแต่ละงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 4,083  3,901  1,891  1,726 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 352  562  190  305 
กลบัรำยกำรผลประโยชน์พนกังำนท่ีไม่ไดใ้ช้ (351)          -  (228)          - 
รวม 4,084  4,463  1,853  2,031 

 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 8,069  7,806  3,685  3,457 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 705  1,126  381  611 
กลบัรำยกำรผลประโยชน์พนกังำนท่ีไม่ไดใ้ช้ (3,903)  (664)  (2,714)  (503) 
รวม 4,871  8,268  1,352  3,565 

 
ขอ้สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
 
  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 
อตัรำคิดลด  ร้อยละ 1.35  ร้อยละ 1.35 
อตัรำเงินเฟ้อ  ร้อยละ 2.75  ร้อยละ 2.75 
อตัรำกำรเพ่ิมของเงินเดือนท่ีคำดไว ้  ร้อยละ 4.00  ร้อยละ 4.00 
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน  ร้อยละ 6.45 ถึงร้อยละ 34.38  ร้อยละ 6.45 ถึงร้อยละ 34.38 
อตัรำมรณะ  100% ของ TMO2017  100% ของ TMO2017 
 
16. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ  
 
 พนับำท 
 อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนำยน

2564 
 31 ธนัวำคม

2563 
 30 มิถุนำยน

2564 
 31 ธนัวำคม

2563 
 30 มิถุนำยน

2564 
 31 ธนัวำคม

2563 
บริษทั         
สถำบนักำรเงินแห่งท่ี 1         
-  เงินกูยื้มคร้ังท่ี 1     -  4.000      -  7,700      -  7,700 
-  เงินกูยื้มคร้ังท่ี 2 4.500  4.500  10,710  32,790  10,710  32,790 
-  เงินกูยื้มคร้ังท่ี 3 3.750  3.750  178,490  192,000  178,490  192,000 
สถำบนักำรเงินแห่งท่ี 2  4.000  4.000  59,600  70,600  59,600  70,600 
บริษทัยอ่ย 4.500  4.500  49,300  111,400      -      - 
รวม     298,100  414,490  248,800  303,090 
หกั ค่ำธรรมเนียมจดัหำเงินกูร้อกำรตดับญัชี  (433)  (507)  (433)  (507) 
  297,667  413,983  248,367  302,583 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   (129,610)  (218,690)  (80,310)  (110,090) 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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สุทธิ     168,057  195,293  168,057  192,493 

บริษัท 
 
เม่ือวนัท่ี 18 ตุลำคม 2559 บริษทัได้รับวงเงินสินเช่ือคร้ังท่ี 1 จำกสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งท่ีหน่ึงจ ำนวนเงินรวม 192.7 ลำ้นบำท ซ่ึง
ประกอบดว้ย 
 
                        ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลำ้นบำท)                 อตัรำดอกเบ้ีย          ระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระ  
ก) - วงเงิน Term loan (ค่ำท่ีดิน) 
 
 
 

- วงเงินสินเช่ือเพ่ือรับรอง/อำวลัตัว๋เงิน (ค่ำ
ท่ีดิน) 

 
 
 
 

175.2 

- อตัรำเงินกูยื้มขั้นต ่ำลบร้อยละ 
0.75 ต่อปี 
 
 

- ค่ำธรรมเนียมร้อยละ 1.00 ต่อปี 

บริษทัสำมำรถเบิกเงินกูยื้มระยะ
สั้นโดยออกตัว๋สัญญำใชเ้งิน 
- จ ำนวนเงิน 43 ลำ้นบำท ซ่ึงมี
ก ำหนดช ำระคืนภำยใน 6 เดือน 
และ 

- จ ำนวนเงิน 132.2 ลำ้นบำท ซ่ึง
มีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 24 
เดือน และเม่ือถึงก ำหนดกำร
ช ำระเงิน บริษทัสำมำรถเบิกใช้
วงเงิน Term loan (ค่ำท่ีดิน) มำ
ช ำระคืนตัว๋สัญญำใชเ้งินไดเ้ต็ม
จ ำนวน โดยมีก ำหนดระยะเวลำ
กำรจ่ำยช ำระคืนเป็นงวดรำย
เดือนจ ำนวน 36 เดือน เดือนละ
ไม่ต ่ำกว่ำ 3.68 ลำ้นบำท เร่ิม
เดือนตุลำคม 2561 

    
ข) วงเงิน Term loan (ค่ำพฒันำท่ีดิน) 
 

17.5 อตัรำเงินกูยื้มขั้นต ่ำต่อปี งวดรำยเดือนจ ำนวน 60 เดือน       
เดือนละไม่ต ่ำกว่ำ 0.37 ลำ้นบำท 
ก ำหนดช ำระเร่ิมเดือนตุลำคม 2560 

    
รวม 192.7   

 
เงินกู้ยืมน้ีค  ้ ำประกนัด้วยกำรจ ำนองท่ีดินของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 10 และค ้ำประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทัย่อยแห่ง
หน่ึงตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 9  นอกจำกน้ี บริษทัจะตอ้งไม่เปล่ียนแปลงธุรกิจหลกั  และจะตอ้งไม่ควบรวมกิจกำรกบักิจกำรอื่น รวมทั้งไม่
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั หรือเลิกและช ำระบญัชีบริษทั 
 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 บริษทัได้รับวงเงินสินเช่ือคร้ังท่ี 2 จำกสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งท่ีหน่ึงจ ำนวนเงินรวม 78.0 ลำ้นบำท ซ่ึง
ประกอบดว้ย 
 
                        ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลำ้นบำท)                 อตัรำดอกเบ้ีย        ระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระ  
วงเงิน Term loan (ค่ำท่ีดิน) 
 
 
 

78.0 อตัรำเงินกูยื้มขั้นต ่ำลบร้อยละ 1.25 
ต่อปี 

 
 

งวดรำยเดือนจ ำนวน 43 เดือน 
เดือนละไม่ต ่ำกว่ำ 1.85 ลำ้น
บำท ก ำหนดช ำระเร่ิมเดือน
พฤศจิกำยน 2560 

 
เงินกูยื้มน้ีค  ้ำประกนัดว้ยกำรจ ำนองท่ีดินของบริษทั ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 10 นอกจำกน้ี บริษทัไดโ้อนสิทธิรับเงินค่ำงวดตำมโครงกำร
ก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีส้ม (ตะวนัออก) ช่วงศูนยว์ฒันธรรม - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) - งำนโยธำยกระดบั ช่วงสถำนีคลองบำ้นมำ้ - สุวินทวงศ ์
(สัญญำ 4) และ โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีส้ม (ตะวนัออก) ช่วงศูนยว์ฒันธรรม - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) - งำนระบบรำง (สัญญำ 6) ของ
บริษทัตำมสัญญำโอนสิทธิขอ้เรียกร้อง ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 6 และสัญญำหลกัประกนัทำงธุรกิจฉบบัลงวนัท่ี 4 พฤษภำคม 2560 ตำม
พระรำชบญัญติัหลกัประกนัทำงธุรกิจ พ.ศ. 2558 เพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินดงักล่ำว 
 
เม่ือวนัที่ 1 ตุลำคม 2561 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งท่ีสองจ ำนวนเงินรวม 130.0 ลำ้นบำท ซ่ึงประกอบดว้ย 
 
                        ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลำ้นบำท)                 อตัรำดอกเบ้ีย        ระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระ  
วงเงิน Term loan (ค่ำท่ีดิน) 
 
 
 

130.0 อตัรำเงินกูย้ืมขั้นต ่ำลบร้อยละ 1.25 
ต่อปี 

 
 

งวดรำยเดือนจ ำนวน 60 เดือน 
เดือนละ 2.2 ลำ้นบำท ในงวดท่ี 
1 - 59 และ 0.2 ลำ้นบำท ใน
งวดท่ี 60 เร่ิมเดือนพฤศจิกำยน 
2561 

 
เงินกูยื้มน้ีค  ้ำประกนัดว้ยกำรจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทั ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 10 
 
เม่ือวนัท่ี 9 ตุลำคม 2563 บริษทัได้รับวงเงินสินเช่ือคร้ังท่ี 3 จำกสถำบันกำรเงินในประเทศแห่งท่ีหน่ึงจ ำนวนเงินรวม 215.0 ลำ้นบำท ซ่ึง
ประกอบดว้ย 
 
                        ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลำ้นบำท)                 อตัรำดอกเบ้ีย          ระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระ  
วงเงิน Term loan (ค่ำท่ีดิน) 
 
 
 

215.0 อตัรำเงินกูยื้มขั้นต ่ำลบร้อยละ 1.50 
ต่อปี 

 
 

งวดรำยเดือนจ ำนวน 60 เดือน 
เดือนละ 3.6 ลำ้นบำท ในเดือน
ท่ี 1 - 59 และ 2.6 ลำ้นบำท ใน
เดือนที่ 60 เร่ิมเดือน
พฤศจิกำยน 2563  

 
เงินกูยื้มน้ีค  ้ำประกนัดว้ยกำรจ ำนองท่ีดินของบริษทั ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 10 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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บริษทัมีภำระผกูพนัที่จะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ที่ก  ำหนดไวใ้นสัญญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินและอื่น ๆ  
 
บริษัทย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 28 มกรำคม 2557 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดรั้บวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ ำนวนเงินรวม 1,898 ลำ้นบำท 
เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกิจกำรจ ำหน่ำยคอนกรีตผสมเสร็จและหล่อแบบคอนกรีตของบริษทัย่อย ต่อมำเม่ือวนัท่ี 15 กนัยำยน 2558 บริษทัย่อย
ดงักล่ำวไดท้ ำสัญญำแกไ้ขเงินกูก้บัสถำบนักำรเงินดงักล่ำว วงเงินสินเช่ือประกอบดว้ย 
 
                        ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลำ้นบำท)                 อตัรำดอกเบ้ีย        ระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระ  
ก)  วงเงิน Term loan (ค่ำท่ีดิน)  
 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของ

รำคำตำมหนังสือสัญญำขำยท่ีดินแต่ไม่เกิน
วงเงิน Term loan) 

211 อตัรำเงินกูยื้มขั้นต ่ำลบร้อยละ 0.75 
ต่อปี  

 

งวดรำยเดือนจ ำนวน 96 เดือน 
เดือนละไม่ต ่ำกว่ำ 2.25 ลำ้นบำท
ในงวดท่ี 1 - 19 และ ไม่ต ่ำกว่ำ 
2.35 ลำ้นบำท ในงวดท่ี 20 - 96 

    

ข) วงเงิน  T erm  loan  (ค่ ำพัฒน ำท่ี ดิน  และ
สำธำรณูปโภค)  

 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของ
มูลค่ำงำนท่ีเกิดขึ้ นจริงตำมรำยงำนประเมิน
รำคำของบริษัทประเมินรำคำภำยนอกท่ี
สถำบันกำรเงินได้ขึ้นทะเบียนไว ้แต่ไม่เกิน
วงเงิน Term loan) 

413 อตัรำเงินกูยื้มขั้นต ่ำลบร้อยละ 0.75 
ต่อปี 
 

งวดรำยเดือนจ ำนวน 96 เดือน 
เดือนละไม่ต ่ำกว่ำ 4.5 ลำ้นบำท 
ในงวดท่ี 1 - 19 และ ไม่ต ่ำกว่ำ 
5.4 ลำ้นบำท ในงวดท่ี 20 - 96 

    

ค) วงเงิน Term loan (ค่ำก่อสร้ำงส่ิงปลูกสร้ำง
และงำนระบบ)   

 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของ
มูลค่ำงำนท่ีเกิดขึ้ นจริงตำมรำยงำนประเมิน
รำคำของบริษัทประเมินรำคำภำยนอกท่ี
สถำบันกำรเงินได้ขึ้นทะเบียนไว ้แต่ไม่เกิน
วงเงิน Term loan) 

137 อตัรำเงินกูยื้มขั้นต ่ำลบร้อยละ 0.75 
ต่อปี 
 

งวดรำยเดือนจ ำนวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ต ่ำกว่ำ 2.2 ลำ้นบำท 

    

ง) วงเงิน  Term loan (ค่ำเค ร่ืองจักร/อุปกรณ์ /
ส่วนประกอบ)  

 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของ
มูลค่ำงำนท่ีเกิดขึ้ นจริงตำมรำยงำนประเมิน
รำคำของบริษัทประเมินรำคำภำยนอกท่ี
สถำบนักำรเงินไดข้ึ้นทะเบียนไว)้ 

957 อตัรำเงินกูยื้มขั้นต ่ำลบร้อยละ 0.75 
ต่อปี  

 

งวดรำยเดือนจ ำนวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ต ่ำกว่ำ 12.2 ลำ้นบำท 
ในงวดท่ี 1 - 19 และ ไม่ต ่ำกว่ำ 
13.8 ลำ้นบำท ในงวดท่ี 20 - 84 

    

จ) วงเงินเบิกเกินบญัชี 30 อตัรำเงินเบิกเกินบญัชีขั้นต ่ำ ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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                        ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลำ้นบำท)                 อตัรำดอกเบ้ีย        ระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระ  
ฉ) วงเงินหนงัสือค ้ำประกนั 100 - อตัรำร้อยละ 1 ต่อปี ส ำหรับ

หนงัสือค ้ำประกนั 
- อตัรำร้อยละ 1.8 ต่อปี ส ำหรับ
เลตเตอร์ออฟเครดิต  

- MOR ส ำหรับตัว๋สัญญำใชเ้งิน 
และสัญญำทรัสตรี์ซีทส์ 

ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 

    

ช) วงเงินสัญญำซ้ือขำยอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ 50 ก ำหนดโดยสถำบนักำรเงิน ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 
รวม 1,898   

 
เงินกูยื้มของบริษทัย่อยค ้ำประกนัดว้ยกำรจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัร รวมถึงท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคตตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 10 และค ้ำประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 9 นอกจำกน้ี บริษทัยอ่ยตอ้ง
ปฏิบติัตำมเง่ือนไขในสัญญำเงินกู ้
 
17. หุ้นกู้ - สุทธิ 
 
  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (พนับำท) 
  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 
หุ้นกู ้  6,000,000  6,000,000 
หกั ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกูร้อกำรตดับญัชี  (26,102)  (32,742) 
  5,973,898  5,967,258 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (2,500,000)  (1,000,000) 
สุทธิ  3,473,898  4,967,258 

 
หุ้นกูด้งักล่ำวเป็นหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

วนัที่ออกและ  จ ำนวนเงิน (พนับำท)    วนัครบก ำหนด  อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
เสนอขำยหุ้นกู ้  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563  อำยหุุ้นกู ้  ไถ่ถอน  (ร้อยละต่อปี) 

29 สิงหำคม 2561  500,000  500,000  3 ปี  29 สิงหำคม 2564  3.70 
15 กุมภำพนัธ์ 2562  2,000,000  2,000,000  3 ปี  15 กุมภำพนัธ์ 2565  4.20 
26 ธนัวำคม 2562          -  500,000  1 ปี 1 เดือน  26 มกรำคม 2564  3.10 
14 กุมภำพนัธ์ 2563  3,000,000  3,000,000  3 ปี  14 กุมภำพนัธ์ 2566  3.70 
28 มกรำคม 2564  500,000          -  1 ปี 6 เดือน  28 กรกฎำคม 2565  3.20 
รวม  6,000,000  6,000,000       

 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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บริษทัมีภำระผกูพนัที่จะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินและอืน่ ๆ  
18. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 
 
  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  30 มิถุนำยน
2564 

 31 ธนัวำคม 
2563 

 30 มิถุนำยน
2564 

 31 ธนัวำคม 
2563 

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย  805,238  1,007,038  532,244  683,586 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (32,785)  (39,176)  (50,501)  (59,981) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ  772,453  967,862  481,743  623,605 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี         

- สุทธิจำกดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (465,867)  (552,545)  (267,086)  (313,547) 
สุทธิ  306,586  415,317  214,657  310,058 

 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำส ำหรับแต่ละงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2564  2563  2564  2563 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้  110,075  118,252  64,522  59,876 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  7,445  12,378  5,277  7,121 
รวม  117,520  130,630  69,799  66,997 

 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำส ำหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2564  2563  2564  2563 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้  226,603  228,960  131,373  120,096 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  16,404  25,894  11,474  14,840 
รวม  243,007  254,854  142,847  134,936 

 
19. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตำมพระรำชบญัญัติบริษทัมหำชนจ ำกดั พ .ศ. 2535 ก ำหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรเป็นทุนส ำรองอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี
หลงัจำกหักขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองดงักล่ำวมีจ ำนวนเท่ำกบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน  ทุนส ำรองน้ีจะน ำไปจ่ำย
เป็นเงินปันผลไม่ได ้



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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20. จ่ำยเงินปันผล 
 
กำรประกำศจ่ำยเงินปันผลในระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี (2564 : ไม่มี) 
 

    อตัรำหุ้นละ  จ ำนวนหุ้นสำมญั  จ ำนวนเงินปันผล   
  อนุมติัโดย  (บำท)  (หุ้น)  (พนับำท)  วนัที่จ่ำย 

2563           
เงินปันผลส ำหรับ  ท่ีประชุมคณะกรรมกำร         
ผลกำรด ำเนินงำน   บริษทัคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือ         
ปี 2562  วนัที่ 30 มีนำคม 2563         
  และท่ีประชุมสำมญัผูถื้อ         
  หุ้นประจ ำปี 2563 เม่ือ         
  วนัที่ 6 สิงหำคม 2563  0.27  1,081,016,253  291,874  28 เมษำยน 2563 

 
21.  สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับแต่ละงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 30,855  27,728  27,410  37,482 
บวก (หัก) ผลกระทบจำกค่ำภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ของรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 

       

- ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี (33,565)  (56,229)  (22,944)  (35,210) 
- หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 786  (60)  285  (60) 
-   ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน        
 เม่ือเกษียณอำย ุ 516  (893)  963  (406) 
-   สินคำ้คงเหลือ 1,130  35,003  -   -  
-   ค่ำเส่ือมรำคำ 932  141  -   -  
-   ค่ำเช่ำ (8)  (17)  (120)  (150) 
- หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (55)  -   (55)  -  
-   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 217  217  33  33 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 808  5,890  5,572  1,689 

 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดส้ ำหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 43,284  101,599  37,589  96,500 
บวก (หัก) ผลกระทบจำกค่ำภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ของรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 

       

- ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี (49,121)  (73,520)  (33,690)  (52,470) 
- ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (872)  -   (272)  -  
- หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1,283  (419)  430  (222) 
-   ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน        
 เม่ือเกษียณอำย ุ 359  (1,654)  1,063  (713) 
-   สินคำ้คงเหลือ 1,997  19,546  -   -  
-   ค่ำเส่ือมรำคำ 1,853  281  -   -  
-   ค่ำเช่ำ (519)  (40)  (245)  (310) 
- หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (314)  -   (314)  -  
-   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 434  434  66  67 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ (1,616)  46,227  4,627  42,852 

 
รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีโดยใชอ้ตัรำภำษีส ำหรับแ ต่ละงวดสำมเดือนส้ินสุด
วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ก ำไรก่อนภำษีทำงบญัชี 7,163  55,796  23,015  7,691 

        
ภำษีเงินไดค้  ำนวณในอตัรำร้อยละ 20 1,433  11,159  4,603  1,538 
บวก (หกั) :  ผลกระทบทำงภำษีจำก        

- กำรไม่ไดใ้ชผ้ลขำดทุนสะสมทำงภำษี 3  (870)  -   (865) 
- ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัภำษีได ้ 756  1,457  969  1,016 
- ก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบัคืน (1,384)  (5,856)  -   -  

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 808  5,890  5,572  1,689 
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รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีโดยใชอ้ตัรำภำษีส ำหรับแต่ละงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ก ำไรก่อนภำษีทำงบญัชี 11,154  252,787  23,081  212,636 

        
ภำษีเงินไดค้  ำนวณในอตัรำร้อยละ 20 2,231  50,557  4,616  42,527 
บวก (หกั) :  ผลกระทบทำงภำษีจำก        

- กำรไม่ไดใ้ชผ้ลขำดทุนสะสมทำงภำษี (2,371)  (1,542)  (2,377)  (1,540) 
- ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัภำษีได ้ 1,276  3,068  2,388  1,865 
- ก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบัคืน (2,752)  (5,856)  -   -  

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ (1,616)  46,227  4,627  42,852 

 
รำยละเอียดของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
  บนัทึกเป็น (ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดใ้น  
   ก ำไร  ก ำไรเบ็ดเสร็จอื่น   
 31 ธนัวำคม 2563  ส ำหรับงวด  ส ำหรับงวด  30 มิถุนำยน 2564 
ผลประโยชน์จำกขำดทุนสะสมทำงภำษี 87,340  49,121  -   136,461 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยถ์ำวร 3,000  -   -   3,000 
ตดับญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 460  -   -   460 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินคำ้คงเหลือ 170  -   -   170 
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 2,390  872  -   3,262 
ตดับญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 367  -   -   367 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 26,663  (1,283)  -   25,380 
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำนเม่ือเกษียณอำย ุ 29,176  (359)  -   28,817 
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์อืน่ของพนกังำน 1,552  -   -   1,552 
สินคำ้คงเหลือ 13,895  (1,997)  -   11,898 
ค่ำเส่ือมรำคำ (789)  (1,853)  -   (2,642) 
ค่ำเช่ำ 62  519  -   581 
หน้ีสินหมุนเวียนอืน่ 2,040  314  -   2,354 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 1,091  (434)  -   657 
รวม 167,417  44,900  -   212,317 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
  บนัทึกเป็น (ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดใ้น  
   ก ำไร  ก ำไรเบ็ดเสร็จอื่น   
 31 ธนัวำคม 2563  ส ำหรับงวด  ส ำหรับงวด  30 มิถุนำยน 2564 
ผลประโยชน์จำกขำดทุนสะสมทำงภำษ ี 85,954  33,690  -   119,644 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยถ์ำวร 3,000  -   -   3,000 
ตดับญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 460  -   -   460 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินคำ้คงเหลือ 170  -   -   170 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 2,390  272  -   2,662 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 380  -   -   380 
ตดับญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 367  -   -   367 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 5,711  (430)  -   5,281 
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำนเม่ือเกษียณอำย ุ 15,693  (1,063)  -   14,630 
ค่ำเช่ำ 563  245  -   808 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 2,040  314  -   2,354 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 172  (66)  -   106 
รวม 116,900  32,962  -   149,862 

 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท่ีไม่ได้รับรู้ 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัยนิูคไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลขำดทุนสะสมทำง
ภำษีจ ำนวนเงินรวม 0.2 ลำ้นบำท และ 13.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  เน่ืองจำกไม่มีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัย่อยและกำรด ำเนินงำน
ร่วมกนับำงแห่งจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำขำดทุนสะสมทำงภำษีไปใชป้ระโยชน์ได ้
 
22. ก ำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับแต่ละงวดส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญ        
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกในระหว่ำงงวด 
 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ขั้นพ้ืนฐำน) ส ำหรับแต่ละงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 ค  ำนวณ
ไดด้งัน้ี 
 

 ลำ้นหุ้น 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30 มิถุนำยน 2564  30 มิถุนำยน 2563  30 มิถุนำยน 2564  30 มิถุนำยน 2563 
จ ำนวนหุ้นที่มีอยู ่ณ วนัตน้งวด  1,081.0  1,081.0  1,081.0  1,081.0 
ผลกระทบจำกหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยในระหว่ำงงวด           -            -            -            - 
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จ ำนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ขั้นพ้ืนฐำน) 1,081.0  1,081.0  1,081.0  1,081.0 

23. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 
กลุ่มบริษทัยนิูคด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนหลกั คือ กำรรับเหมำก่อสร้ำงและกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์และด ำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในส่วนงำน
ทำงภูมิศำสตร์ภำยในประเทศ 
 
รำยละเอียดขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มบริษทัยนิูคในงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมส ำหรับแต่ละงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 
มิถุนำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ลำ้นบำท) 

 รำยได ้  รำยไดจ้ำก    ตดับญัชี   
 จำกกำร  กำรขำย    ระหว่ำง   
 รับเหมำก่อสร้ำง  อสังหำริมทรัพย ์  รวม  กนั  สุทธิ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร  3,142.3  -   3,142.3  (560.9)  2,581.4 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (3,002.6)  -   (3,002.6)  781.3  (2,221.3) 
ก ำไรขั้นตน้ 139.7  -   139.7  220.4  360.1 

รำยไดอ้ื่น         12.6 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (167.7) 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร         (7.5) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (190.4) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         (0.8) 
ก ำไรส ำหรับงวด         6.3 

 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ลำ้นบำท) 
 รำยได ้  รำยไดจ้ำก    ตดับญัชี   
 จำกกำร  กำรขำย    ระหว่ำง   
 รับเหมำก่อสร้ำง  อสังหำริมทรัพย ์  รวม  กนั  สุทธิ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร  3,286.9  -   3,286.9  (815.5)  2,471.4 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (3,249.8)  -   (3,249.8)  1,197.4  (2,052.4) 
ก ำไรขั้นตน้ 37.1  -   37.1  381.9  419.0 

รำยไดอ้ื่น         22.6 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (187.8) 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร         (8.2) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (189.8) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         (5.9) 
ก ำไรส ำหรับงวด         49.9 
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รำยละเอียดขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มบริษทัยนิูคในงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมส ำหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ลำ้นบำท) 

 รำยได ้  รำยไดจ้ำก    ตดับญัชี   
 จำกกำร  กำรขำย    ระหว่ำง   
 รับเหมำก่อสร้ำง  อสังหำริมทรัพย ์  รวม  กนั  สุทธิ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร  6,332.9  -   6,332.9  (1,173.5)  5,159.4 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (6,079.0)  -   (6,079.0)  1,646.8  (4,432.2) 
ก ำไรขั้นตน้ 253.9  -   253.9  473.3  727.2 

รำยไดอ้ื่น         23.2 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (346.2) 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร         (15.1) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (377.9) 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้         1.6 
ก ำไรส ำหรับงวด         12.8 

 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ลำ้นบำท) 
 รำยได ้  รำยไดจ้ำก    ตดับญัชี   
 จำกกำร  กำรขำย    ระหว่ำง   
 รับเหมำก่อสร้ำง  อสังหำริมทรัพย ์  รวม  กนั  สุทธิ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร  6,880.0  -   6,880.0  (1,781.8)  5,098.2 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (6,546.5)  -   (6,546.5)  2,441.5  (4,105.0) 
ก ำไรขั้นตน้ 333.5  -   333.5  659.7  993.2 

รำยไดอ้ื่น         42.9 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (380.1) 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร         (16.4) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (386.8) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         (46.2) 
ก ำไรส ำหรับงวด         206.6 
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24. สัญญำบริกำรระยะยำว 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัและกลุ่มบริษทัยูนิคไดท้ ำสัญญำบริกำรหลำยฉบบั ซ่ึงสัญญำดงักล่ำวจะส้ินสุด
ในระหว่ำงปี 2564 ถึงปี 2566 จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีบริษทัตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำบริกำรท่ีบอกเลิกไม่ไดโ้ดยแสดงจ ำนวนรวม
ส ำหรับระยะเวลำแต่ละช่วงมีดงัน้ี 
 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 
        
ระยะเวลำท่ีไม่เกิน 1 ปี 20,346  20,396  20,346  20,396 
ระยะเวลำท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 13,701  24,057  13,701  24,057 
รวม  34,047  44,453  34,047  44,453 

 
25. อ่ืน ๆ 
 
ก) ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคมี 
 

 ลำ้น 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 
1) ภำระผกูพนัตำมสัญญำกำรจดัซ้ือ

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ค่ำท่ีปรึกษำ
โครงกำร ค่ำก่อสร้ำงโครงกำรต่ำง ๆ 
และกำรบริกำรตำมสัญญำรับเหมำและ
ใบสั่งซ้ือวสัดุก่อสร้ำง รำยละเอียดดงัน้ี        
ก) บำท 15,144.6  12,443.1  13,861.6  13,694.7 
ข) เหรียญสหรัฐอเมริกำ      -  0.1       -       - 
        

2) หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรท่ีสถำบนั
กำรเงินในประเทศหลำยแห่งออก
หนงัสือค ้ำประกนัและสินเช่ืออืน่ ๆ ต่อ
หน่วยงำนรัฐบำลและบริษทัในประเทศ
หลำยแห่ง (บำท) 21,002.7  19,552.5  20,991.5  19,541.3 
        

3) เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้(บำท) 34.6  28.5  34.6  26.4 
 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
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ข) ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัอำจจะถูกส ำนกักำรโยธำ กรุงเทพมหำนคร ยึดเงินค ้ำประกนักำรย่ืนซอง
ในกำรประมูลจำ้งก่อสร้ำงโครงกำรถนนหทยัรำษฎร์ (สุวินทวงศ์-สำยไหม) จ ำนวนเงิน 61.3 ลำ้นบำท  เน่ืองจำกบริษทัไม่ไดเ้ขำ้ร่วม
กำรเสนอรำคำในวนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ 2551 ตำมระเบียบในกำรประมูลดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  เพรำะผูแ้ทนบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมำย
ให้เขำ้ร่วมเสนอรำคำประสบอุบติัเหตุทำงรถยนต ์ ซ่ึงเหตุกำรณ์ดงักล่ำวเป็นเหตุกำรณ์สุดวิสัยของบริษทั ศำลปกครองกลำงพิพำกษำ
ให้บริษทัช ำระเงินจ ำนวน 2 ล้ำนบำท ให้แก่ ส ำนักกำรโยธำ กรุงเทพมหำนคร ต่อมำเม่ือวนัท่ี 25 ธันวำคม 2560 บริษทัได้น ำเงิน
จ ำนวน 2 ลำ้นบำท ไปวำงทรัพยท่ี์ศำลปกครองกลำงแลว้ และยื่นอุทธรณ์ต่อศำลปกครองสูงสุด ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของศำลปกครองสูงสุด ผลท่ีสุดของคดีดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถทรำบไดใ้นขณะน้ี 

 
ค) ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 กลุ่มบริษทัยนิูคมีคดีควำมอื่น ๆ ดงัน้ี 
 

 มูลฟ้อง 
(ลำ้นบำท) 

  
สถำนะของคดี 

  
หมำยเหตุ 

คดีท่ี 1 90.6  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของศำลอุทธรณ์ 

 ศำลชั้นต้นพิพำกษำให้บริษทัชนะคดี อย่ำงไรก็ตำม เงินประกัน
ผลงำนจ ำนวนเงิน 6.4 ล้ำนบำท เป็นเงินประกนัผลงำนท่ีบริษทั
ตอ้งคืนให้ผูรั้บจำ้ง ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล
อุทธรณ์ ซ่ึงผลท่ีสุดของคดีดงักล่ำวไม่สำมำรถทรำบได้ในขณะน้ี 

      
คดีท่ี 2 - 8 166.6  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ

ของศำลชั้นตน้ 
 บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยจ ำนวนเงิน 166.6 ล้ำนบำท 

ขณะน้ี คดีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลชั้นต้น ซ่ึงผลท่ีสุด
ของคดีไม่สำมำรถทรำบได้ในขณะน้ี ดังนั้ น บริษัทจึงไม่ได้ตั้ ง
ส ำรองค่ำเผื่อผลเสียหำยส ำหรับคดีเหล่ำน้ี 

 
26. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 
คณะกรรมกำรของบริษทัไดอ้นุมติัให้ออกงบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีเม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2564 


